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Voorwoord  

Het jaar 2012 was voor Sapna Foundation een jaar waarin fondsenwerving centraal stond. 

En dit is op succesvolle wijze gedaan. Behalve enkele publicaties in de media, heeft het 

bestuur van Sapna zich vorig jaar ingezet om het benodigde bedrag voor de bouw van de 

gezondheidskliniek bij elkaar te krijgen. Eén van de manieren waarop Sapna dit dacht te 

kunnen bewerkstelligen, was door het organiseren van een fundraising evenement, namelijk 

de Sapna Party. Enkele maanden van voorbereiding zijn hierin gaan zitten, waar de Sapna 

Party commissie zich voor heeft ingezet. Uiteindelijk bleek het concept niet haalbaar, 

vanwege een tekort aan voldoende sponsoren en bovendien kreeg Sapna een subsidie 

toegekend. Door deze toekenning was een evenement niet meer noodzakelijk.  

Door middel van het indienen van aanvragen heeft onder andere Achmea Foundation een 

deel van het bedrag toegekend, waardoor Sapna aan het eind van 2012 het totale bedrag bij 

elkaar had en in december de eerste overmaking kon doen naar de lokale partnerorganisatie 

in India: Manav Vikas Kendra. Deze kon in januari 2013 van start gaan met de 

bouwactiviteiten.  

In dit jaarverslag kunt u lezen wat Sapna in 2012 allemaal heeft gedaan. 

Augustus 2013 

 

Janice Aliar  

Voorzitter Sapna Foundation 

 

 



4 
 

Algemeen  

 

Doelstelling  

Stichting Sapna Foundation (hierna te noemen Sapna) is opgericht in 2008. Het doel van de 

stichting is om een bijdrage te leveren aan armoedebestrijding in de wereld. De stichting wil 

zich inzetten voor de realisatie van de Millenniumdoelen.  

 

Bestuur  

Het bestuur van Sapna bestaat uit de volgende personen:  

- Voorzitter: Mw. Janice Aliar  

- Secretaris: Dhr. Vishal Hira  

- Penningmeester: Dhr. Naween Sobnath  

- Bestuurslid: Dhr. Vikash Hindori  

 

In 2012 heeft het bestuur elk kwartaal vergaderd en via de e-mail en telefoon wordt er 

regelmatig gecorrespondeerd en overlegd met elkaar. De bestuurders ontvangen geen 

beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in 

de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

 

In verband met de geplande Sapna Party was een Sapna Party commissie ingesteld, 

bestaande uit de voorzitter en vier vrijwilligers (Ursila Jarbandhan, Avinandha Ramsoedh, 

Fayaz Kallan en Lokesh Jain). In de maanden augustus en september werd er wekelijks via 

Skype met elkaar vergaderd over het organiseren van de party.  

Ook hebben Berry van de Dam en Andjenie Bhatti aangegeven mee te willen helpen als 

vrijwilliger. Berry van de Dam heeft door middel van speelgoedverkoop een bedrag van  

€ 818 euro bij elkaar verdiend en dit gedoneerd aan Sapna.  
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Activiteiten  

In 2012 heeft Sapna verschillende activiteiten uitgevoerd ten behoeve van het bekendmaken 

van de stichting en het werven van fondsen om het benodigde bedrag voor de gezondheids-

kliniek bij elkaar te krijgen. Hieronder staat een opsomming van de activiteiten: 

a) Suri Golf Tournament en Sapna 

Op 23 september 2012 vond het eerste Suri Golf Tournament plaats in Nederland. Een 

twintigtal Surinaams-Nederlandse golfers begaven zich op de golfbaan Naarderbos in 

Naarden. Een percentage van de deelnemersbijdrage ging naar Sapna Foundation voor de 

gezondheidskliniek in India. 

   

b) Sapna Party  

Sapna had het plan om een uniek en bijzonder evenement op zaterdag 10 november 2012 te 

organiseren: de Sapna Party. De opbrengst was bedoeld voor de gezondheidskliniek in 

India. Om de party te organiseren was een commissie samengesteld, bestaande uit de 

voorzitter en vier vrijwilligers. De commissie heeft haar best gedaan om alles rond te krijgen, 

maar helaas bleek het moeilijk om voldoende sponsoren te vinden om de kosten te dekken. 

Bovendien kreeg Sapna het goede nieuws dat een door haar ingediende subsidieaanvraag 

was goedgekeurd, waardoor het benodigde bedrag voor de bouw van de gezondheidskliniek 

al behaald was. De Sapna Party is uiteindelijk om deze twee redenen niet meer doorgegaan.  

 

c) Achmea Foundation  

In september kreeg Sapna te horen dat Achmea Foundation een aanvraag van Sapna had 

goedgekeurd en het resterende bedrag wat nodig was om met de start van de kliniek te 

kunnen beginnen, was hiermee dus ontvangen. Tot grote vreugde van het bestuur van 

Sapna en de lokale partnerorganisatie in India (Manav Vikas Kendra) kon in december de 

eerste overmaking worden gedaan, zodat men in het nieuwe jaar (2013) van start kon gaan 

met de bouwwerkzaamheden.  
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Promotie 

Artikel over Sapna Foundation in Pleasure Magazine  

In Pleasure Magazine van februari 2012 staat een artikel over 

Sapna Foundation (op pagina 22). Hieronder staan de pagina 

met het artikel: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radio interview met de voorzitter van Sapna Foundation 

Op zaterdag 10 maart 2012 om 14:30 uur was er een live radio 

interview met de voorzitter van Sapna (Janice Aliar) op Vahon 

FM: 99.8 FM kabel Den Haag en via het internet. Het interview 

ging over Sapna Foundation en de gezondheidskliniek in India. 

 

 

Boekenweek 2012: 'Mumbai Massala' 

in de Boekenkrant 

In het kader van de Boekenweek  

(14 t/m 24 maart 2012) stond er  in de 

Boekenkrant van maart 2012 een artikel 

over het boek  'Mumbai Massala': 
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Boek recensie in The Urban World  

Dr. Vasant Moharir (voormalig decaan van het International Institute of Social Studies) heeft 

een recensie geschreven van het boek Mumbai Massala. De recensie is gepubliceerd in The 

Urban World, Vol.5, No1, Januari-Maart 2012, pp.67-70. The Urban World is een drie-

maandelijks blad van het Regional Centre for Urban and Environmental Studies, van het All 

India Institute of Local Self Government, Mumbai.  

 

Radiocommercial Sapna 

Op 7 juli 2012 zijn de Sapna radiocommercials opgenomen in de studio van Vahon FM en 

ingesproken door Jane S. Kuldip Singh en Brahma T. Ramsodit. Het filmpje van ´the making 

of´ is op Youtube te bekijken: Opname radiocommercial Sapna. De commercial wordt 

dagelijks meerdere keren afgespeeld op Vahon FM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website:  

Via haar website (www.sapnafoundation.org) houdt Sapna alle bezoekers op de hoogte van 

de ontwikkelingen, nieuwtjes en agendapunten rondom haar werk en activiteiten. Ook 

worden er af en toe blogs geplaatst op de website. 

Facebook:  

Via haar Facebook pagina houdt Sapna alle bezoekers op de hoogte van de ontwikkelingen, 

nieuwtjes en agendapunten rondom haar werk en activiteiten. Ook worden er relevante 

artikelen en notities geplaatst, waarbij speciale aandacht rond Moederdag en Internationale 

Vrouwendag is gevraagd voor het werk van Sapna. 

Twitter:  

Sapna heeft ook een Twitter account, waar af en toe tweets worden geplaatst.  

http://youtu.be/zyeJk-27mng
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Financiën  

In 2012 heeft Sapna middelen verkregen door de boekverkoop van het boek Mumbai 

Massala en door donaties. Daarnaast heeft Sapna subsidie toegekend gekregen van onder 

andere Achmea Foundation. De uitgaven in 2012 betreffen de kosten voor 

websiteonderhoud, bankkosten en de eerste overmaking naar de lokale partner organisatie 

ten behoeve van het project in India.  

BALANS per 31 december 2012 (bedragen in euro's) 

DEBET CREDIT 

  
  

   

 
2012 2011 

 
2012 2011 

Liquide middelen   
   Bank 62850 9591 Reserves 62930 10029 

Kas 80 440 Crediteuren 0 2 

            

Totaal 62930 10031 
 

62930 10031 

 

 

Exploitatie (bedragen in euro's) 

  
2012 

   Donaties/subsidies 
 

       88.383,60  

Boekenverkoop 
 

             136,80  

TOTAAL Fondswerving 
 

       88.520,40  

  
                      -    

Bankkosten 
 

               20,84  

Event - fondswerving 
 

                      -    

Drukwerk 
 

               12,50  

Radiospotje 
 

             100,00  

IT kosten 
 

               40,97  

Projectkosten 
 

       33.868,00  

  
  

TOTAAL KOSTEN 
 

       33.942,31  

   RESULTAAT 
 

       54.578,09  
 

Sapna is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat  

donateurs van Sapna hun giften kunnen aftrekken van  

de belasting. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl .  

 

Sapna heeft ook de mogelijkheid om mensen online te laten doneren aan Sapna via 

www.allegoededoelen.nl en SMS Machtiging. Ook via stichting Geef Gratis krijgt Sapna af en 

toe donaties binnen. 

http://www.allegoededoelen.nl/
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Planning 2013  

In januari 2013 zal de lokale organisatie Manav Vikas Kendra beginnen met de 

bouwwerkzaamheden van de gezondheidskliniek in Bihar. Volgens planning zal de kliniek 

begin 2014 geopend worden. Alle aandacht zal in 2013 uitgaan naar een zorgvuldige 

uitvoering van het project. Tevens zal in het najaar van 2013 nagedacht worden over het 

verdere beleid van Sapna. Het bestuur zal nadenken hoe de kliniek verder draaiende 

gehouden zal worden, ook zonder middelen vanuit Sapna. Het is de bedoeling dat de kliniek 

als een sociale onderneming zal worden gerund, dus door middel van inkomsten die in de 

kliniek worden gegenereerd de lopende kosten betalen. Als de kliniek eenmaal loopt, kan 

Sapna zich richten op een volgend project waar zij zich de komende tijd voor kan inzetten.  

 

 

 

 

 

 

 


